
คูมือการเขียนขาว

กลุมอำนวยการ
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1



คํานํา 

 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 

ยุทธศาสตรประเทศไทย ๔.๐ ระบบราชการจะตองยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ระบบราชการ ตองปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทํางานใหม โดยอาศัยมิติ 

การทํางานตามหลักภควันตภาพ (Ubiquitous) ท่ีสามารถปฏิบัติราชการไดทุกหนทุกแหงและทุกเวลา  

 ดร.ผกาภรณ พลายสังข ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ 

ไดขับเคลื่อนนโยบายดังกลาว โดยมอบหมายใหนายจักรพงษ ศุขวิทย ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ/กลุม

สงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาปรับปรุง

เว็บไซต สพป.พิจิตร เขต 1 เพ่ือขับเคลื่อนการทํางานตามหลักภควันตภาพ (Ubiquitous) ท่ีอยูในทุกหนทุก

แหง สามารถทําไดทุกท่ีทุกเวลา และสามารถเขาถึงอุปกรณหรือเครือขายคอมพิวเตอรได  

  จากนโยบายดังกลาว กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ไดมีการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานใหม โดยไดนําระบบ Responsive Web Design 

ซ่ึงเปนเทคนิคการออกแบบเว็บไซตแบบใหม โดยมีการปรับเปลี่ยนขนาดของเว็บไซตใหเหมาะสบกับการ

แสดงผลบนหนาจอขนาดตางๆ และความละเอียดของหนาจอในอุปกรณท่ีแตกตางกัน เชน คอมพิวเตอร 

โนตบุค โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต เปนตน บุคลากรในสังกัดสํานักงานและสถานศึกษา จึงควรรับรู และสามารถ

เผยแพรขาวประชาสัมพันธ จดหมายขาว ประกาศสอบราคา และบทความ ผานทางเว็บไซตของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ดวยตัวเอง และไดจัดทําคูมือการเขียนขาวประชาสัมพันธผานทาง

เว็บไซต เพ่ือเปนแนวทางใหบุคลากรในสังกัดและสถานศึกษาศึกษาไดลงมือปฏิบัติ โดยการสงขาว

ประชาสัมพันธ  จดหมายขาว  ประกาศสอบราคา และบทความ  ไดด วยตนเอง  สามารถทํา ได 

ทุกท่ีทุกเวลา และสามารถเขาถึงอุปกรณหรือเครือขายคอมพิวเตอรได ขอขอบคุณ ดร.ผกาภรณ พลายสังข 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ท่ีใหโอกาสกลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ไดมีการพัฒนางาน ปรับเปลี่ยนกลไกและวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือมุงใหเกิดประสิทธิ

ภาพ คลองตัว ยืดหยุน รวดเร็ว และตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการมากท่ีสุด หวังวาจะเปน

ประโยชนตอบุคลากรทุกทาน 

 

                                                                    จกัรพงษ ศุขวิทย 

                                                              ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 

                                     และกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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คู่มือการเขียนข่าว 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ไดพัฒนาปรับปรุงเว็บไซตของสํานักงานใหม โดย

ไดนําระบบ Responsive Web Design ซ่ึงเปนเทคนิคการออกแบบเว็บไซตแบบใหม ซ่ึงจะมีการปรับเปลี่ยนขนาด

ของเว็บไซตใหเหมาะสบกับการแสดงผลบนหนาจอขนาดตางๆ และความละเอียดของหนาจอในอุปกรณท่ีแตกตาง

กัน เชน คอมพิวเตอร โนตบุค โทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต เปนตน บุคลากรในสังกัดสํานักงาน และสถานศึกษา ควร

รับรู และสามารถเผยแพรขาวประชาสัมพันธ จดหมายขาว ประกาศสอบราคา และบทความ ผานทางเว็บไซตของ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ดวยตัวเอง โดยขอใหศึกษาคูมือใหเขาใจแลวลงมือปฏิบัติ 

โดยการทดลองสงขาวประชาสัมพันธ จดหมายขาว ประกาศสอบราคา และบทความ หลังจากนั้นก็สามารถลบท่ี

สงออกไดดวยตนเอง 

แนวทางการเขียนขาว 

  การเขียนขาว คือ การรายงานขอเท็จจริงของเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนความคิดเห็นของบุคคลสาํคัญ 

ซ่ึงเปนเรื่องราวท่ีนาสนใจและประชาชนใหความสําคัญสนใจ รวมท้ังมีผลกระทบตอผูคนจํานวนมาก 

  การเขียนขาวท่ีดี จะตองทําความเขาใจกับขาวท่ีจะเขียนกอนและจับประเด็นท่ีสําคัญ ๆ ใหได สําหรับ 

นักประชาสัมพันธ “ขาว”(NEWS) คือ หัวใจของงานประชาสัมพันธท่ีจะรายงานภารกิจความกาวหนาของ

หนวยงานใหสาธารณชนทราบ การเขียนขาวเปนท้ังศาสตรและศิลป และตองมีเทคนิคในการสรางความเขาใจและ

ความสนใจแกประชาชน ความสําเร็จ หรือความลมเหลวของการประชาสัมพันธ ยังข้ึนอยูกับความถ่ีของผลงานขาว

ท่ีนําเสนอในสื่อตางๆ 

  ลักษณะของขาวท่ีดี คือ ความกระชับ กะทัดรัด เขียนใหตรงจุด ตรงประเด็น การเขียนจะตองสื่อใหรูเรื่อง 

ถูกตองชัดเจน ตองคํานึงถึงผูรับ เพราะผูรับมีความแตกตางกัน ตองสื่อใหถูกสถานท่ี ถูกกลุมผูฟง 

  ขาวแจก หรือ ขาวประชาสัมพันธ (Press Release, News Release) หมายถึง ขาวสารซ่ึงองคการ 

สถาบันหรือหนวยงานจัดทําข้ึน โดยจัดพิมพในรูปของเอกสารขาว มีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนังสือพิมพหรือ

สื่อมวลชนอ่ืน ๆ  นําไปเผยแพรขาวสารดังกลาวสูประชาชน เพ่ือใหทราบและเขาใจในหนวยงาน เกิดการยอมรับ

และเกิดภาพลักษณท่ีดี (Favorable Image) ในใจของประชาชน 

  ประเภทของขาวประชาสัมพันธ 

  ขาวประชาสัมพันธท่ีนักประชาสัมพันธตองรับผิดชอบจัดทําเผยแพรอาจจําแนกไดเปน  4 ประเภทใหญๆ 

ดังนี้ 

  1. ขาวแจงใหทราบ หรือ Announcement Release เปนการแจงใหทราบรายละเอียดตางๆ ของสิ่งท่ี

เกิดข้ึนหรือท่ีจะมีข้ึน อาทิ แจงเก่ียวกับนโยบายใหม วัตถุประสงค การดําเนินงาน การเปดสาขา แนะนําผลิตภัณฑ

ใหม ผลประกอบการลาสุด ผลการวิจัยและพัฒนาใหมๆ 

  2. ขาวประกอบกิจกรรมพิเศษทางการประชาสัมพันธ  หรือ Created News Release บางครั้งหนวยงาน

อาจตองการขาวไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนเปนพิเศษ แทนท่ีจะเผยแพรในลักษณะแจงใหทราบอยางธรรมดา  
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ก็สามารถทําไดโดยการจัดใหเปนกิจกรรมพิเศษข้ึน เชน โครงการรณรงคเพ่ือสังคมตางๆ ฯลฯ ชวยใหมีสีสันและ

ดึงดูดความสนใจ ใหเกิดความนิยมตอหนวยงาน และมักจะไดรับการเผยแพรทางสื่อมวลชนในวงกวางมากข้ึน 

  3. ขาวเหตุการณเรงดวน หรือ Spot News Release สําหรับเผยแพรกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉินหรือมี

เหตุการณเรงดวนท่ีควรแจงใหประชาชนไดรับทราบอยางรวดเร็วอาจไมมีการเสนอรายละเอียดมากแตเนนท่ีความ

ฉับไว เชน การเปลี่ยนแปลงกําหนดการบางอยาง เปนตน 

  4. ขาวตอบโตเหตุการณ หรือ Response News Release ในกรณีท่ีเรื่องราวของหนวยงานท่ีรับรูไปถึง

สื่อมวลชนโดยมิไดออกมาจากนักประชาสัมพันธ จนกลายเปนประเด็นท่ีถูกหยิบยกข้ึนมาวิพากษวิจารณหรือตั้งขอ

สงสัยจากหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ เชน ขาวลือเก่ียวกับการขาดทุนของกิจการ ขาวความขัดแยง เปนตน เม่ือ

เกิดเหตุเชนนี้ข้ึน สื่อมวลชนยอมตองการคําชี้แจงท่ีชัดเจนจากหนวยงาน ดังนั้น นักประชาสัมพันธ จําเปนตอง

ชี้แจงอยางละเอียดดวยเหตุผลนาเชื่อถือ และจําเปนอยางยิ่งในการอางถึงแหลงขาวท่ีนาเชื่อถือสูงสุด 

  การเขียนขาวสารท่ีจะประชาสัมพันธ หรือสารท่ีจะสื่อออกไปยังสื่อมวลชน ควรมีสาระสําคัญหรือ

องคประกอบ ท่ีเรียกวา "5 W 1 H” หรือ “6 H หรือ 6 W” ดังตอไปนี้ 

  1. ใคร (Who) ใครคือบุคคลสําคัญท่ีเก่ียวของกับขาว 

  2. ทําอะไร (What) เกิดอะไรข้ึน การกระทําหรือเหตุการณใดท่ีสําคัญ 

  3. ท่ีไหน (Where) การกระทําหรือเหตุการณนั้นๆ เกิดข้ึนท่ีไหน 

  4. เม่ือไร (When) การกระทําหรือเหตุการณนั้นๆ เกิดข้ึนวัน เวลาใด 

5. ทําไม (Why) ทําไมเหตุการณนั้นจึงเกิด  

  6. อยางไร (How) เกิดข้ึนไดอยางไร 

  ข้ันตอนในการเขียนขาว การเขียนขาว ผูเขียนควรปฏิบัติตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

  1. หาขอมูล โดยการคนควา รวบรวมขอมูล และสัมภาษณ 

  2. วางแผนการเขียน ศึกษากลุมเปาหมายและนโยบายของสื่อท่ีจะสงเผยแพร 

  3. รางเนื้อหา รูปแบบ ภาษา ทบทวน  

  4. ประเมินผล โดยการอานทบทวนดวยตนเอง หรือผูท่ีเก่ียวของชวยอาน 

  โครงสรางการเขียนขาว 

  1. พาดหัวขาว/หัวขาว (Headline/Title) เปนการบอกประเด็นสําคัญของขาว มักใชประโยคท่ีเปน

ขอความสั้นๆ เพ่ือชวยใหรูวาเปนขาวอะไร และมีประเด็นใดนาสนใจ วิธีการพาดหัวขาวใหพิจารณาความสําคัญ

ของขาวนั้นๆ ตองตอบสนองความสนใจของผูอานวา วา Who (ใคร) What (ทําอะไร) Where (ท่ีไหน) When 

(เม่ือไร) How (อยางไร) และWhy (ทําไม) จึงทําเชนนั้น 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

  2. ประเด็นสําคัญของเรื่องราว โดยผูอานจะสามารถทราบในเวลารวดเร็ววามีอะไรเกิดข้ึน ท่ีไหน เวลา

เทาไร อยางไร และทําไมตองเกิดข้ึน หรือตอบสนองความสนใจของผูอานวา Who (ใคร) What (ทําอะไร) When 

(เม่ือไร) Where (ท่ีไหน) Why (ทําไม) เปนสวนประกอบท่ีมุงใหความสําคัญตอ 5 W’s กับ 1 H เขียนดวยประโยค

สรุปเรื่องหรือสรุปประเด็นสําคัญและกระชับ เพ่ือขยายพาดหัวขาว 

 โครงสรางของขาวท่ีเราจะเผยแพรขาวประชาสัมพันธ จดหมายขาว ผานทางเว็บไซตของ สพป.

พิจิตร เขต 1 เราจะใช 2 หัวขอนี้ 

  เนื้อหาการเขียนขาว มี 2 แบบ 

  1. การเขียนขาวท่ีเกิดข้ันแลว เชน การรายงานผลการวิจัยสําเร็จแลว  งานท่ีไปปฏิบัติมาสําเร็จแลว เปน 

สวนหนึ่งของงานท่ีประสบความสําเร็จ 

  2. การเขียนขาวท่ียังไมเกิดข้ึน เปนขาวลวงหนา บอกความเปนอนาคตคาดวาจะเกิด ขาวประเภทนี้ถา

มองใหลึกซ้ึงสวนใหญจะเปนขาวเชิงรุก หรือขาว Pro Active ขาวประเภทนี้เปนสวนหนึ่งท่ีจะทําใหองคกรของเรา

เปนท่ียอมรับนับถือไดเปนอยางดี 

ขอควรคํานึงของการเขียนขาว ไดแก  4R ดังตอไปนี้ 

  1. Royal ราชวงศ เปนขาวท่ีมีราชาศัพท ตองรอประกาศขาวจากสํานักพระราชวัง 

  2. Religion ศาสนา จะสรางความขัดแยงสูงมากเพราะทุกศาสนาสอนใหคนเปนคนดี หามเปรียบเทียบ

โดยเด็ดขาด  

  3. Race ผิวพรรณ ผิวดํา ผิวขาว พรรค/พวกกลุม จะสื่อความหมายได ฉะนั้น ถาเปนหนวยงานตอง

หลีกเลี่ยง 

  4. Rumor ขาวลือ ถือเปนเรื่องท่ีอันตรายมากสําหรับองคกรทุกองคกร ถาเราไมใหความสําคัญในเรื่องของ

การกําจัดขาวลือ จะทําใหองคกรนั้นแตกแยก 

ขอควรระวังและหลีกเล่ียงในการเขียนขาว มี 3 ขอ ดังนี้ 

  1. ขอมูลท่ีถูกตอง เรียกวา Accuracy สามารถอางอิงไดตลอดเวลา เชน ชื่อ นามสกุล ยศ ตําแหนง ตัวเลข 

ขอมูลสถิติ ตองชัดเจน  

  2. คํายอ ตองเปนคํายอท่ีทุกคนรูจักจะไดสื่อความหมายไดถูกตอง 

  3. ศัพทเฉพาะ ควรหลีกเลี่ยงการใชศัพทเทคนิคท่ีเขาใจยาก 

คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธท่ีดี 

  ผู ท่ีจะประสบผลสําเร็จการเปนนักประชาสัมพันธท่ีดีนั้น พึงตองมีความอยากรูอยากเห็น มีความ

รับผิดชอบ มีความกลา มีกิริยาทาทางท่ีนาประทับใจ มีความสนใจผูอ่ืน มีความสามารถในการโนมนาวใจ มีความ 

ซ่ือสัตย มีไหวพริบและความคิดริเริ่มสรางสรรค มีศรัทธาแบะความสุขุมรอบคอบ และมีความรอบรูและประการ 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ตัวอย่าง 
 

(พาดหัวขาว/หัวขาว) กลุมโรงเรียน...........เปดอบรมคุณธรรม 

(ประเด็นสําคัญของเรื่องราว) When (เม่ือไร) .......... Who (ใคร) .......... What (ทําอะไร) .......... Where (ท่ี

ไหน) .......... Why (ทําไม) .......... ซ่ึงเราสามารถสลับท่ีของ 5 W 1 H ไดตามความเหมาะสม และเพ่ิมเติมสวน

ขยายตามท่ีตองการไดอีก เชน 

เม่ือวันท่ี.....กพ. เวลา 09.00 น. ดร.ผกาภรณ พลายสังข ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ไดเปนประธานเปดการอบรม

คุณธรรมของนักเรียนในกลุมโรงเรียน............... จํานวน ........ คน ณ หองประชุมโรงเรียน...................... เพ่ือพัฒนา

ใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะท่ีตองการ โดยมี........................................... ประธานกลุมโรงเรียน 

................................... กลาวรายงานถึงวัตถุประสงคของการอบรมในครั้งนี้ 

 

ก็ขอใหฝกเขียนขาวบอยๆ ก็จะมีความเขาใจในท่ีสุด 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

การเข้าใช้งานเวบ็ไซต์ สพป.พิจติร เขต 1 
 

  1. ไปท่ีเว็บไซต สพป.พิจิตร เขต 1 www.phichit1.go.th แลวเลื่อนไปดานลางขวามือ เลือกท่ี เขาสู

ระบบ 

 
 2. กรอกชื่อผูใชซ่ึงทางผูดูแลระบบกําหนดใหเปนเลข 13 หลัก แลวรหัสผาน เลือกท่ี เขาสูระบบ 

 
 3. เม่ือเขามาสูระบบแลวเราจะเรียกวาหนาบาน 

 
 4. เราควรตองเปดหนาแรกของเว็บไวซ่ึงเรียกวาหนาบาน โดยนําเมาสชี้ท่ีชื่อเว็บท่ีหมายเลข 1 เลื่อนเมาส

มาแลวคลิกขวาท่ีหมายเลข 2 แลวเลือกเปดล้ิงกในแท็บใหม 

 
 5. เราจะมีหนาแรกของเว็บ เพ่ิมข้ึน และเราจะใชหลังบานเปนหนาทํางานตางๆ  
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

การส่งข่าว สพป. และข่าวสถานศึกษา 
 การสงขาว สพป. และขาวสถานศึกษา สามารถสงเปนขอความ ภาพ หรือท้ังขอความและภาพ ซ่ึงทําเปน

คลังรูปภาพได 

การส่งข่าวแบบมีรูปภาพ และคลังภาพ 
 1. เตรียมขอมูลเขียนขาวตามหัวขอแนวทางการเขียนขาวขางตน 

 2. จัดเตรียมรูปภาพ (ควรมาจากกลอง หรือมือถือเครื่องเดียวกัน) ท่ีถายภาพมาในแนวนอน ไมควรใชภาพ

แนวตั้ง ตามจํานวนตามความเหมาะสม เชน 7 13 19 (แถวละ 6 ใหบวก 1 ถาสองแถวเทากับ 12 ใหบวก 1 แตไม

ควรเกิน 4 แถว และภาพอยาใหซํ้าๆ กัน) 

 3. ไปท่ีเว็บไซต สพป.พิจิตร เขต 1 (ดูท่ีหัวขอการเขาใชงานเว็บไซต สพป.พิจิตร เขต 1) แลวทําตาม

ข้ันตอนจนอยูท่ีหนาหลังบาน 

 
 4. เลือกท่ีเรื่องซ่ึงมีอยู 2 หัวขอ เรื่องท้ังหมด จะแสดงเรื่องท้ังหมดท้ังขาวประชาสัมพันธ จดหมายขาว 

ประกาศสอบราคา และบทความ สวนท่ีเราจะปฏิบัติก็คือ เขียนเรื่องใหม 

 
 5. ในหนาเขียนเรื่องใหมจะมีสวนท่ีเก่ียวของประมาณ 7 ท่ี 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
 1. ใสชื่อ ก็คือ พาดหัวขาว/หัวขาว 

 2. เพ่ิมสื่อ ก็คือ การแทรกรูปภาพตางๆ 

 3. Add Document ก็คือ การแทรกไฟล PDF, Word และ Excel บางครั้งไมไดใชยกเวนเปนพวก

ประกาศ 

 4. เนื้อหาของขาว ก็คือ ขาวท่ีเราจะเขียนขาวสาร หรือบทความ 

 5. หมวดหมูของเรื่อง ก็คือ หมวดหมูท่ีผูดูแลเว็บตั้งไวให เชน ขาวสาร บทความ และประกาศ  

 6. ตั้งคารูปประจําเรื่อง ก็คือ รูปภาพท่ีจะนําไปแสดงสื่อความหมาย ควรหาภาพท่ีเก่ียวของไว หากไมใส

ระบบก็จะแสดงภาพสีเทา 

 7. เผยแพร ก็คือ ข้ันตอนสุดทายท่ีจะนําเสนอท่ีหนาเว็บ กรณีของบุคลากรสํานักงานจะแสดงเลย สวน

บุคลากรของสถานศึกษาตองใหผูดูแลเว็บจะตรวจสอบและอนุมัติใหแสดงผล 

 6. เขียนพาดหัวขาว 

 
 7. เลือกท่ีเพ่ิมสื่อ ลากไฟลรูปมาวางเพ่ืออัปโหลด หรือ เลือกหลายไฟล แนะนําใหใช เลือกหลายไฟล 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 8. เลือกรูปท่ีเตรียมไวเพียงรูปเดียวกอน แลวเลือก Open ระบบจะอัปโหลดภาพไปไวในเว็บ หากรูปถาย

มาจากกลองท่ีตั้งความละเอียดไวสูงจะชา 

 
 9. เม่ือภาพถูกอัปโหลดเสร็จแลว ใหเลือกท่ี ใสไฟลลงในเรื่อง 

 
 10. รูปท่ีใสลงมาอาจจะเล็กเกินไปก็ใหทําการปรับใหม 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

  11. คลิกท่ีรูป จะมีรูปดินสอเพ่ือแกไข 

 
  12. เลือกท่ี ตรงกลาง และ ขนาดเปน ขนาดใหญ เลือก อัปเดต ทางดานลางขวามือ 

 
 

 13. นําเมาสไปคลิกท่ีขวามือของรูปภาพ กด shift + enter เพ่ือข้ึนบรรทัดใหม หาก enter อยางเดียว

ระยะบรรทัดจะหางไป เสร็จแลวก็พิมพเนื้อหาขาวลงไป หรือ Copy จากขาวท่ีเราพิมพไวมาวาง 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 14. จะเห็นวาขอความท่ีพิมพ หรือ Copy มาวางไวนั้น จะเปนฟอนตปกติ แตหากตองการใหเปนฟอนต ท่ี

ทางผูจัดทําเว็บทําไว ก็ใหทําตัวทึบท่ีอักษรใหครบ เลือกท่ี ยอหนา แลวเลือกหัวขอท่ีมีมาให ควรเลือกท่ี หัวขอ 3 

หรือ หัวขอ 4 ในท่ีนี้เลือก หัวขอ 4 เพราะเนื้อหายาว 

 
 15. เม่ือเลือก หัวขอ 4 แลว ฟอนตก็จะเปลี่ยนไป  

 
 16. นําเมาสไปคลิกหลังเนื้อหาแลว กด shift + enter เพ่ือข้ึนบรรทัดใหม เลือกเพ่ิมสื่อ ลากไฟลรูปมา

วางเพ่ืออัปโหลด หรือ เลือกหลายไฟล แนะนําใหใช เลือกหลายไฟล 

 
 17. เลือกรูปท่ีเตรียมไวเพียงท่ีจะเผยแพร แลวเลือก Open ระบบจะอัปโหลดภาพไปไวในเว็บ หากรูปถาย

มาจากกลองท่ีตั้งความละเอียดไวสูงจะชา ตอนนี้ตองรอเพราะวาหลายรูป 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 18. เลือก สรางคลังรูปภาพ จากภาพท่ีเราอัปโหลดมา แลวเลือก สรางคลังภาพใหม 

 
 19. สามารถยายรูปภาพใหเรียงลําดับ หรือลบภาพท่ีไมตองการออก เสร็จแลวเลือก ล้ิงกไปท่ี ไฟลส่ือ 

คอลัมน เลือกท่ี 6 เราสามารถพิมพคําอธิบายท่ีใตรูปภาพไดท่ี Caption…. เสร็จแลวเลือก ใสคลังรูป 

 
  20. ไปท่ีดานลางขวามือ เลือก ตั้งคารูปประจําเรื่อง 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

  21. เลือกรูปภาพท่ีตองการ แลวเลือก ตั้งคารูปประจําเรื่อง 

 
 22. เลือก หมวดหมู ท่ีตองการ ในท่ีนี้เลือก ขาว สพป. เสร็จแลวเลือก เผยแพร 

 
 21. ไปดูท่ีหนาบาน (หนาเว็บ) แลวกด F5 แลวไปดูตามหัวขอท่ีเราเลือกหมวดหมู 

 

 
หมายเหตุ หากทําอะไรยังไมครบสามารถก็สามารถแกไขไดโดยไปท่ีเรื่องท้ังหมด เชน ไมไดเลือก หมวดหมู ไมได

ใส ตั้งคารูปประจําเรื่อง หรือ ตองการลบออกก็สามารถทําได การลบใหใชคําวา ถังขยะ ซ่ึงสามารถเรียกกลับคืน

ได 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

การส่งข่าวแบบมีรูปโฆษณา 
 1. เตรียมหัวขอขาว 

 2. จัดเตรียมรูปภาพ ท่ีจะทําเปนขาว 

 
 3. ไปท่ีเว็บไซต สพป.พิจิตร เขต 1 (ดูท่ีหัวขอการเขาใชงานเว็บไซต สพป.พิจิตร เขต 1) แลวทําตาม

ข้ันตอนจนอยูท่ีหนาหลังบาน 

 
 4. เลือกท่ีเรื่องซ่ึงมีอยู 2 หัวขอ เรื่องท้ังหมด จะแสดงเรื่องท้ังหมดท้ังขาวประชาสัมพันธ จดหมายขาว 

ประกาศสอบราคา และบทความ สวนท่ีเราจะปฏิบัติก็คือ เขียนเรื่องใหม 

 
 5. ในหนาเขียนเรื่องใหมจะมีสวนท่ีเก่ียวของประมาณ 7 ท่ี 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
 

 1. ใสชื่อ ก็คือ พาดหัวขาว/หัวขาว 

 2. เพ่ิมสื่อ ก็คือ การแทรกรูปภาพตางๆ 

 3. Add Document ก็คือ การแทรกไฟล PDF, Word และ Excel บางครั้งไมไดใชยกเวนเปนพวก

ประกาศ 

 4. เนื้อหาของขาว ก็คือ ขาวท่ีเราจะเขียนขาวสาร หรือบทความ 

 5. หมวดหมูของเรื่อง ก็คือ หมวดหมูท่ีผูดูแลเว็บตั้งไวให เชน ขาวสาร บทความ และประกาศ  

 6. ตั้งคารูปประจําเรื่อง ก็คือ รูปภาพท่ีจะนําไปแสดงสื่อความหมาย ควรหาภาพท่ีเก่ียวของไว หากไมใส

ระบบก็จะแสดงภาพสีเทา 

 7. เผยแพร ก็คือ ข้ันตอนสุดทายท่ีจะนําเสนอท่ีหนาเว็บ กรณีของบุคลากรสํานักงานจะแสดงเลย สวน

บุคลากรของสถานศึกษาตองใหผูดูแลเว็บจะตรวจสอบและอนุมัติใหแสดงผล 

 

 6. เขียนพาดหัวขาว 

 
 7. เลือกท่ีเพ่ิมสื่อ ลากไฟลรูปมาวางเพ่ืออัปโหลด หรือ เลือกหลายไฟล แนะนําใหใช เลือกหลายไฟล 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 8. เลือกรูปภาพ ท่ีจะทําเปนขาว แลวเลือก Open ระบบจะอัปโหลดภาพไปไวในเว็บ 

 
 9. เม่ือภาพถูกอัปโหลดเสร็จแลว ใหเลือกท่ี ใสไฟลลงในเรื่อง 

 
 10. รูปท่ีใสลงมาอาจจะเล็กเกินไปก็ใหทําการปรับใหม 

 
  11. คลิกท่ีรูป จะมีรูปดินสอเพ่ือแกไข 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

  12. เลือกท่ี ตรงกลาง และ ขนาดเปน ขนาดใหญ เลือก อัปเดต ทางดานลางขวามือ 

 
 13. ไปท่ีดานลางขวามือ เลือก ตั้งคารูปประจําเรื่อง 

 
  14. เลือกรูปภาพท่ีตองการ แลวเลือก ตั้งคารูปประจําเรื่อง 

 
 15. เลือก หมวดหมู ท่ีตองการ ในท่ีนี้เลือก ขาว สถานศึกษา เสร็จแลวเลือก เผยแพร 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 16. ไปดูท่ีหนาบาน (หนาเว็บ) แลวกด F5 แลวไปดูตามหัวขอท่ีเราเลือกหมวดหมู 

 

 
หมายเหตุ หากทําอะไรยังไมครบสามารถก็สามารถแกไขไดโดยไปท่ีเรื่องท้ังหมด เชน ไมไดเลือก หมวดหมู ไมได

ใส ตั้งคารูปประจําเรื่อง หรือ ตองการลบออกก็สามารถทําได การลบใหใชคําวา ถังขยะ ซ่ึงสามารถเรียกกลับคืน

ได 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

การส่งข่าวแบบมีรูป และคําอธิบาย 
 1. เตรียมหัวขอขาว และเนื้อหาขาว 

 2. จัดเตรียมรูปภาพ ท่ีจะทําเปนขาว 

 3. ไปท่ีเว็บไซต สพป.พิจิตร เขต 1 (ดูท่ีหัวขอการเขาใชงานเว็บไซต สพป.พิจิตร เขต 1) แลวทําตาม

ข้ันตอนจนอยูท่ีหนาหลังบาน 

 
 4. เลือกท่ีเรื่องซ่ึงมีอยู 2 หัวขอ เรื่องท้ังหมด จะแสดงเรื่องท้ังหมดท้ังขาวประชาสัมพันธ จดหมายขาว 

ประกาศสอบราคา และบทความ สวนท่ีเราจะปฏิบัติก็คือ เขียนเรื่องใหม 

 
 5. ในหนาเขียนเรื่องใหมจะมีสวนท่ีเก่ียวของประมาณ 7 ท่ี 

 

 
 

 1. ใสชื่อ ก็คือ พาดหัวขาว/หัวขาว 

 2. เพ่ิมสื่อ ก็คือ การแทรกรูปภาพตางๆ 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 3. Add Document ก็คือ การแทรกไฟล PDF, Word และ Excel บางครั้งไมไดใชยกเวนเปนพวก

ประกาศ 

 4. เนื้อหาของขาว ก็คือ ขาวท่ีเราจะเขียนขาวสาร หรือบทความ 

 5. หมวดหมูของเรื่อง ก็คือ หมวดหมูท่ีผูดูแลเว็บตั้งไวให เชน ขาวสาร บทความ และประกาศ  

 6. ตั้งคารูปประจําเรื่อง ก็คือ รูปภาพท่ีจะนําไปแสดงสื่อความหมาย ควรหาภาพท่ีเก่ียวของไว หากไมใส

ระบบก็จะแสดงภาพสีเทา 

 7. เผยแพร ก็คือ ข้ันตอนสุดทายท่ีจะนําเสนอท่ีหนาเว็บ กรณีของบุคลากรสํานักงานจะแสดงเลย สวน

บุคลากรของสถานศึกษาตองใหผูดูแลเว็บจะตรวจสอบและอนุมัติใหแสดงผล 

 

 6. เขียนพาดหัวขาว 

 
 7. เลือกท่ีเพ่ิมสื่อ ลากไฟลรูปมาวางเพ่ืออัปโหลด หรือ เลือกหลายไฟล แนะนําใหใช เลือกหลายไฟล 

 
 8. เลือกรูปภาพ ท่ีจะทําเปนขาว แลวเลือก Open ระบบจะอัปโหลดภาพไปไวในเว็บ 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 9. เม่ือภาพถูกอัปโหลดเสร็จแลว ใหเลือกท่ี ใสไฟลลงในเรื่อง 

 
 10. รูปท่ีใสลงมาอาจจะเล็กเกินไปก็ใหทําการปรับใหม 

 
  11. คลิกท่ีรูป จะมีรูปดินสอเพ่ือแกไข 

 
  12. เลือกท่ี ตรงกลาง และ ขนาดเปน ขนาดใหญ เลือก อัปเดต ทางดานลางขวามือ 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 13. นําเมาสไปคลิกท่ีขวามือของรูปภาพ กด shift + enter เพ่ือข้ึนบรรทัดใหม หาก enter อยางเดียว

ระยะบรรทัดจะหางไป เสร็จแลวก็พิมพเนื้อหาขาวลงไป หรือ Copy จากขาวท่ีเราพิมพไวมาวาง 

 
 14. จะเห็นวาขอความท่ีพิมพ หรือ Copy มาวางไวนั้น จะเปนฟอนตปกติ แตหากตองการใหเปนฟอนต ท่ี

ทางผูจัดทําเว็บทําไว ก็ใหทําตัวทึบท่ีอักษรใหครบ เลือกท่ี ยอหนา แลวเลือกหัวขอท่ีมีมาให ควรเลือกท่ี หัวขอ 3 

หรือ หัวขอ 4 ในท่ีนี้เลือก หัวขอ 3 เพราะเนื้อหายาว 

 
 15. เม่ือเลือก หัวขอ 3 แลว ฟอนตก็จะเปลี่ยนไป  

 
 16. ไปท่ีดานลางขวามือ เลือก ตั้งคารูปประจําเรื่อง 

 
  17. เลือกรูปภาพท่ีตองการ แลวเลือก ตั้งคารูปประจําเรื่อง 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 18. เลือก หมวดหมู ท่ีตองการ ในท่ีนี้เลือก ขาว สถานศึกษา เสร็จแลวเลือก เผยแพร 

 
 19. ไปดูท่ีหนาบาน (หนาเว็บ) แลวกด F5 แลวไปดูตามหัวขอท่ีเราเลือกหมวดหมู 

 

 
หมายเหตุ หากทําอะไรยังไมครบสามารถก็สามารถแกไขไดโดยไปท่ีเรื่องท้ังหมด เชน ไมไดเลือก หมวดหมู ไมได

ใส ตั้งคารูปประจําเรื่อง หรือ ตองการลบออกก็สามารถทําได การลบใหใชคําวา ถังขยะ ซ่ึงสามารถเรียกกลับคืน

ได 

 
 



23 
 

จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

การส่งจดหมายข่าว 
 1. เตรียมหัวขอขาว 

 2. จัดเตรียมขาวแผนเดียว ท่ีจะทําเปนขาว 

 3. ไปท่ีเว็บไซต สพป.พิจิตร เขต 1 (ดูท่ีหัวขอการเขาใชงานเว็บไซต สพป.พิจิตร เขต 1) แลวทําตาม

ข้ันตอนจนอยูท่ีหนาหลังบาน 

 
 4. เลือกท่ีเรื่องซ่ึงมีอยู 2 หัวขอ เรื่องท้ังหมด จะแสดงเรื่องท้ังหมดท้ังขาวประชาสัมพันธ จดหมายขาว 

ประกาศสอบราคา และบทความ สวนท่ีเราจะปฏิบัติก็คือ เขียนเรื่องใหม 

 
 5. ในหนาเขียนเรื่องใหมจะมีสวนท่ีเก่ียวของประมาณ 7 ท่ี 

 

 
 

 1. ใสชื่อ ก็คือ พาดหัวขาว/หัวขาว 

 2. เพ่ิมสื่อ ก็คือ การแทรกรูปภาพตางๆ 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 3. Add Document ก็คือ การแทรกไฟล PDF, Word และ Excel บางครั้งไมไดใชยกเวนเปนพวก

ประกาศ 

 4. เนื้อหาของขาว ก็คือ ขาวท่ีเราจะเขียนขาวสาร หรือบทความ 

 5. หมวดหมูของเรื่อง ก็คือ หมวดหมูท่ีผูดูแลเว็บตั้งไวให เชน ขาวสาร บทความ และประกาศ  

 6. ตั้งคารูปประจําเรื่อง ก็คือ รูปภาพท่ีจะนําไปแสดงสื่อความหมาย ควรหาภาพท่ีเก่ียวของไว หากไมใส

ระบบก็จะแสดงภาพสีเทา 

 7. เผยแพร ก็คือ ข้ันตอนสุดทายท่ีจะนําเสนอท่ีหนาเว็บ กรณีของบุคลากรสํานักงานจะแสดงเลย สวน

บุคลากรของสถานศึกษาตองใหผูดูแลเว็บจะตรวจสอบและอนุมัติใหแสดงผล 

 

 6. เขียนพาดหัวขาว 

 
 7. เลือกท่ีเพ่ิมสื่อ ลากไฟลรูปมาวางเพ่ืออัปโหลด หรือ เลือกหลายไฟล แนะนําใหใช เลือกหลายไฟล 

 
 8. เลือกรูปภาพ ท่ีจะทําเปนขาว แลวเลือก Open ระบบจะอัปโหลดภาพไปไวในเว็บ 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 9. เม่ือภาพถูกอัปโหลดเสร็จแลว ใหเลือกท่ี ใสไฟลลงในเรื่อง 

 
 10. รูปท่ีใสลงมาอาจจะเล็กเกินไปก็ใหทําการปรับใหม 

 
  11. คลิกท่ีรูป จะมีรูปดินสอเพ่ือแกไข 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

  12. เลือกท่ี ตรงกลาง และ ขนาดเปน ขนาดใหญ เลือก อัปเดต ทางดานลางขวามือ 

 
 13. ไปท่ีดานลางขวามือ เลือก ตั้งคารูปประจําเรื่อง 

 
  14. เลือกรูปภาพท่ีตองการ แลวเลือก ตั้งคารูปประจําเรื่อง 

 
 15. เลือก หมวดหมู ท่ีตองการ ในท่ีนี้เลือก จดหมายขาว เสร็จแลวเลือก เผยแพร 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 16. ไปดูท่ีหนาบาน (หนาเว็บ) แลวกด F5 แลวไปดูตามหัวขอท่ีเราเลือกหมวดหมู 

 

 
หมายเหตุ หากทําอะไรยังไมครบสามารถก็สามารถแกไขไดโดยไปท่ีเรื่องท้ังหมด เชน ไมไดเลือก หมวดหมู ไมได

ใส ตั้งคารูปประจําเรื่อง หรือ ตองการลบออกก็สามารถทําได การลบใหใชคําวา ถังขยะ ซ่ึงสามารถเรียกกลับคืน

ได 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

การส่งประกาศ 
 การสงประกาศ ผูจัดทําเว็บไดแบงหมวดหมูออกเปน ประกาศรับสมัครตางๆ ประกาศสอบราคา และ

ประกาศอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถทําเปนขอความ รูปภาพ ไฟล PDF Excel Word เปนตน 

การส่งประกาศ 
 1. เตรียมขอมูลในการสงประกาศ 

 2. จัดเตรียมรูปภาพท่ีเก่ียวของ หรือซ่ึงอาจหาดาวนโหลดมาจากเว็บไซต 

 3. ไปท่ีเว็บไซต สพป.พิจิตร เขต 1 (ดูท่ีหัวขอการเขาใชงานเว็บไซต สพป.พิจิตร เขต 1) แลวทําตาม

ข้ันตอนจนอยูท่ีหนาหลังบาน 

 
 4. เลือกท่ีเรื่องซ่ึงมีอยู 2 หัวขอ เรื่องท้ังหมด จะแสดงเรื่องท้ังหมดท้ังขาวประชาสัมพันธ จดหมายขาว 

ประกาศสอบราคา และบทความ สวนท่ีเราจะปฏิบัติก็คือ เขียนเรื่องใหม 

 
 5. ในหนาเขียนเรื่องใหมจะมีสวนท่ีเก่ียวของประมาณ 7 ท่ี 

 

   
 1. ใสชื่อ ก็คือ พาดหัวขาว/หัวขาว 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 2. เพ่ิมสื่อ ก็คือ การแทรกรูปภาพตางๆ 

 3. Add Document ก็คือ การแทรกไฟล PDF, Word และ Excel บางครั้งไมไดใชยกเวนเปนพวก

ประกาศ 

 4. เนื้อหาของขาว ก็คือ ขาวท่ีเราจะเขียนขาวสาร หรือบทความ 

 5. หมวดหมูของเรื่อง ก็คือ หมวดหมูท่ีผูดูแลเว็บตั้งไวให เชน ขาวสาร บทความ และประกาศ  

 6. ตั้งคารูปประจําเรื่อง ก็คือ รูปภาพท่ีจะนําไปแสดงสื่อความหมาย ควรหาภาพท่ีเก่ียวของไว หากไมใส

ระบบก็จะแสดงภาพสีเทา 

 7. เผยแพร ก็คือ ข้ันตอนสุดทายท่ีจะนําเสนอท่ีหนาเว็บ กรณีของบุคลากรสํานักงานจะแสดงเลย สวน

บุคลากรของสถานศึกษาตองใหผูดูแลเว็บจะตรวจสอบและอนุมัติใหแสดงผล 

 6. เพ่ิมเรื่องใหม คือ การเพ่ิมหัวขอประกาศ 

 
 7. เลือก Add Document เพ่ือใสประกาศท่ีตองการเผยแพร 

 
 8. เลือกท่ี Upload Document ซ่ึงเปน ไฟล PDF Excel Word ท่ีเตรียมไว 

 
 9. ลากไฟลมาวางเพ่ืออัปโหลด หรือ เลือกหลายไฟล แนะนําใหใช เลือกหลายไฟล 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 10. เลือกไฟลท่ีตองการเผยแพร (ครั้งละ 1 ไฟล) แลวเลือก Open 

 
 11. รอจนอัปโหลดเสร็จ ใหเลือก Select 

 
 12. เม่ือข้ึนหนานี้ ใหเลือก Insert 

 
 13. Code ในการนําไฟลท่ีแนบแสดงข้ึนมาไมตองไปแกไขอะไร หากตองการเพ่ิมไฟลอีก ก็ให enter หลัง 

Code แลวทําตามขอ 7 จนครบไฟลท่ีเราจะนําเสนอ 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 14. ท่ีหมวดหมูใหเลือกหัวขอประกาศใหถูก 

 
 15. ไปท่ีดานลางขวามือ เลือก ตั้งคารูปประจําเรื่อง 

 
 16. หากใน server ของเราไมมีรูปท่ีตองการ ก็ใหเลือก อัปโหลดไฟล เพ่ือนําไฟลท่ีเราดาวนโหลด หรือ

สรางข้ึนมา 

 
 17. ลากไฟลมาวางเพ่ืออัปโหลด หรือ เลือกหลายไฟล แนะนําใหใช เลือกหลายไฟล 

 
 18. เลือกรูปประจําเลือกเสร็จแลวใหเลือก Open 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 19. เม่ืออัปโหลดเสร็จ ใหเลือก ตั้งคารูปประจําเรื่อง 

 
 20. หลังจากตรวจสอบใหเรียบรอยแลวใหเลือก เผยแพร 

 
 21. ไปดูท่ีหนาบาน (หนาเว็บ) แลวกด F5 แลวไปดูตามหัวขอท่ีเราเลือกหมวดหมู 

 
หมายเหตุ หากทําอะไรยังไมครบสามารถก็สามารถแกไขไดโดยไปท่ีเรื่องท้ังหมด เชน ไมไดเลือก หมวดหมู ไมได

ใส ตั้งคารูปประจําเรื่อง หรือ ตองการลบออกก็สามารถทําได การลบใหใชคําวา ถังขยะ ซ่ึงสามารถเรียกกลับคืน

ได 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ข้อเสนอแนะในการเสนอประกาศสอบราคา 

 
 ในหัวขอใหพิมพ ดังนี้ 

 ประกวดราคาซ้ือ................... สพป.พิจิตร เขต 1 หรือ ร.ร.......................................... 

หรือขอความอ่ืนๆ ท่ีดูงายๆ ครับ 

ลองฝกทํากัน หากถูกตองแลวก็ทําการลบออกไป 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

สําหรบับุคลากรสถานศึกษาให้อ่านหัวข้อน้ี 
 ในการสงขาวประชาสัมพันธ จดหมายขาว บทความ ประกาศตางๆ นั้น บุคลากรสถานศึกษา จะอยูใน

สถานะ ผูมีสวนรวม เรื่องท่ีสงมาแลวจะยังไมเผยแพร ตองรอใหผูดูแลระบบอนุมัติกอน ดังนั้น ในหัวขอเผยแพร 

หรืออับเดตตางๆ นั้น ท่ีตารางเผยแพร จะเห็นแตเพียง ดูกอน และ สงใหตรวจทาน 

 

 
 

 หากจะดูผลจากการท่ีเราจัดทําขาวประชาสัมพันธ จดหมายขาว บทความ ประกาศตางๆ ตองเลือกท่ี 

ดูกอน หากยังไมถูกตองก็ดําเนินการแกไขใหถูกตอง เม่ือเรียบรอยแลวจึงเลือก สงใหตรวจทาน ผูดูแลระบบก็จะ

ตรวจทาน เม่ือเห็นวาถูกตองแลวก็จะอนุมัติใหเผยแพรตอไป ท้ังนี้ตองการใหเกิดความถูกตองและไมกระทําผิดตอ 

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ครับ 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

การเขียนบทความ 
 บทความ หมายถึง งานเขียนท่ีเผยแพรในสื่อสิ่งพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีจุดประสงคเพ่ือเผยแพร

ขาวสาร ผลการวิจัย เผยแพรความรู การวิเคราะหทางการศึกษา การวิพากษวิจารณ เปนตน โดยปกติบทความ

หนึ่งบทความจะพูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนประเด็นหลักเพียงเรื่องเดียว 

 ในท่ีนี้ บทความ จะมาจากการเขียน คัดลอก มาลงก็ได แตการคัดลองตองเขียนแหงท่ีมาใหดวยเพ่ือกันใน

เรื่องของลิขสิทธิ์ 

การส่งบทความ 
 1. เตรียมขอมูลในการเขียน หรือคัดลอกบทความ 

 2. จัดเตรียมรูปภาพ เพ่ือมาทําเปน ตั้งคารูปประจําเรื่อง หรือรูปประกอบบทความ จากการ copy มา

จากเว็บไซต 

 3. ไปท่ีเว็บไซต สพป.พิจิตร เขต 1 (ดูท่ีหัวขอการเขาใชงานเว็บไซต สพป.พิจิตร เขต 1) แลวทําตาม

ข้ันตอนจนอยูท่ีหนาหลังบาน 

 
 4. เลือกท่ีเรื่องซ่ึงมีอยู 2 หัวขอ เรื่องท้ังหมด จะแสดงเรื่องท้ังหมดท้ังขาวประชาสัมพันธ จดหมายขาว 

ประกาศสอบราคา และบทความ สวนท่ีเราจะปฏิบัติก็คือ เขียนเรื่องใหม 

 
 5. ในหนาเขียนเรื่องใหมจะมีสวนท่ีเก่ียวของประมาณ 7 ท่ี 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
 1. ใสชื่อ ก็คือ พาดหัวขาว/หัวขาว 

 2. เพ่ิมสื่อ ก็คือ การแทรกรูปภาพตางๆ 

 3. Add Document ก็คือ การแทรกไฟล PDF, Word และ Excel บางครั้งไมไดใชยกเวนเปนพวก

ประกาศ 

 4. เนื้อหาของขาว ก็คือ ขาวท่ีเราจะเขียนขาวสาร หรือบทความ 

 5. หมวดหมูของเรื่อง ก็คือ หมวดหมูท่ีผูดูแลเว็บตั้งไวให เชน ขาวสาร บทความ และประกาศ  

 6. ตั้งคารูปประจําเรื่อง ก็คือ รูปภาพท่ีจะนําไปแสดงสื่อความหมาย ควรหาภาพท่ีเก่ียวของไว หากไมใส

ระบบก็จะแสดงภาพสีเทา 

 7. เผยแพร ก็คือ ข้ันตอนสุดทายท่ีจะนําเสนอท่ีหนาเว็บ กรณีของบุคลากรสํานักงานจะแสดงเลย สวน

บุคลากรของสถานศึกษาตองใหผูดูแลเว็บจะตรวจสอบและอนุมัติใหแสดงผล 

 6. เขียนชื่อเรื่องของบทความ 

 
 7. เลือกท่ีเพ่ิมสื่อหากตองการใหมีการใชรูปประกอบบทความ ลากไฟลรูปมาวางเพ่ืออัปโหลด หรือ 

เลือกหลายไฟล แนะนําใหใช เลือกหลายไฟล ซ่ึงกรณีนี้รูปจะอยูท่ีสวนใดก็แลวแตจะพิจารณา 

 



37 
 

จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

 8. เลือกรูปท่ีเตรียมไวเพียงรูปเดียวกอน แลวเลือก Open ระบบจะอัปโหลดภาพไปไวในเว็บ หากรูปถาย

มาจากกลองท่ีตั้งความละเอียดไวสูงจะชา  

 
 9. เม่ือภาพถูกอัปโหลดเสร็จแลว ใหเลือกท่ี ใสไฟลลงในเรื่อง 

 
 10. รูปท่ีใสลงมาอาจจะเล็กเกินไปก็ใหทําการปรับใหม 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

  11. คลิกท่ีรูป จะมีรูปดินสอเพ่ือแกไข 

  
  12. เลือกท่ี ตรงกลาง และ ขนาดเปน ขนาดใหญ เลือก อัปเดต ทางดานลางขวามือ 

  
 13. นําเมาสไปคลิกท่ีขวามือของรูปภาพ กด shift + enter เพ่ือข้ึนบรรทัดใหม หาก enter อยางเดียว

ระยะบรรทัดจะหางไป เสร็จแลวก็พิมพเนื้อหาขาวลงไป หรือ Copy จากขาวท่ีเราพิมพไวมาวาง 

 
 

 14. จะเห็นวาขอความท่ีพิมพ หรือ Copy มาวางไวนั้น จะเปนฟอนตปกติ แตหากตองการใหเปนฟอนต ท่ี

ทางผูจัดทําเว็บทําไว ก็ใหทําตัวทึบท่ีอักษรใหครบ เลือกท่ี ยอหนา แลวเลือกหัวขอท่ีมีมาให ควรเลือกท่ี หัวขอ 3 

หรือ หัวขอ 4 ในท่ีนี้เลือก หัวขอ 4 เพราะเนื้อหายาว 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
 15. เม่ือเลือก หัวขอ 4 แลว ฟอนตก็จะเปลี่ยนไป  

 
 16. ไปท่ีดานลางสุดของขอความ นําเมาสไปวางทายขอความแลว Enter แลวพิมพคําวา แหลงท่ีมา : 

แลวพิมพแหลงท่ีมาหรือ copy URL จากเว็บไซตมาวาง 

 
  17. เลือกรูปภาพท่ีตองการ แลวเลือก ตั้งคารูปประจําเรื่อง เราอาจจะใชรูปเดิมหรือ เพ่ิมสื่อเขามาใหมก็

ได 

 
 18. เลือก หมวดหมู ท่ีตองการ ในท่ีนี้เลือก บทความ เสร็จแลวเลือก เผยแพร 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 19. ไปดูท่ีหนาบาน (หนาเว็บ) แลวกด F5 แลวไปดูตามหัวขอท่ีเราเลือกหมวดหมู 

 

 
หมายเหตุ หากทําอะไรยังไมครบสามารถก็สามารถแกไขไดโดยไปท่ีเรื่องท้ังหมด เชน ไมไดเลือก หมวดหมู ไมได

ใส ตั้งคารูปประจําเรื่อง หรือ ตองการลบออกก็สามารถทําได การลบใหใชคําวา ถังขยะ ซ่ึงสามารถเรียกกลับคืน

ได 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของฉัน และรหัสผ่าน 
 

 1. ไปท่ีหนาเว็ปสํานักงาน ดานลาง ขวามือ เลือก เขาสูระบบ 

 
 2. ใสชื่อผูใช ในท่ีนี้ผูดูแลระบบไดสรางใหใชดวย เลข 13 หลัก  ใสรหัสผาน เสร็จแลวเลือก เขาระบบ 

 
 3. ดานขวามือ เม่ือนําเมาสไปชี้ท่ีชื่อ จะเปดลงมาใหเลือกท่ี แกไขขอมูลสวนตัวของฉัน 

 
 4. ใสชื่อ นามสกุล ชื่อเลน (ตองการ) ตองใสดวย อีเมล ใหแกไขเปนอีเมล ของผูใช เว็บไซต หากจะเปลี่ยน 

ก็ดําเนินการเปลี่ยนได 
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จัดทําโดย 

นายจักรพงษ ศุขวิทย 
กลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 5. ขอมูลชีวประวัติ หากใสก็ทําตามคําแนะนํา รูปภาพขอมูลสวนตัวตองศึกษาตาม Link รหัสผานใหม ให

เลือก สรางรหัสผาน 

 
 6. ระบบจะสุมรหัสผานมาให หากไมตองการก็ใหลบออกแลวสรางรหัสผานใหม จนเกิดขอความวา 

ปลอดภัยสูง ก็ใหเลือก อัปเดตขอมูลสวนตัว 

 
 7. เม่ือ อัปเดตขอมูลสวนตัว ไปแลว กลับมาท่ีหนาเดิมก็ขอใหเลือก อัปเดตขอมูลสวนตัว อีกครั้งหนึ่ง 

เพราะท่ีลองทําไป 1 ครั้ง รหัสผานก็ยังไมเปลี่ยน ก็ลองทําดูนะครับ 
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